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قضية اليوم

كل محاكمكم باطلة ،وصوتنا سيظل يطاردكــ
إبراهيم األمين
حصل ما كان في الحسبان .ليس لقدرتنا
ع�ل��ى ال�ت�ن� ّ�ب��ؤ ب �خ �ط��وات امل�ح�ك�م��ة ال��دول�ي��ة
الخاصة بلبنان ،أو لوجود عمالء سريني
لنا داخلها ،بل ألن ما جرى التحذير منه،
قبل تسع سنوات ،مستمر حضورًا ،وبقوة.
كان منطقيًا أن تصل املحكمة في إجراءاتها
التعسفية ال ��ى ح ��دود ال�ق�م��ع امل �ب��اش��ر ملن
ي� �ط ��رح أس �ئ �ل��ة ح � ��ول أع� �م ��ال� �ه ��ا .وه � ��ي ل��م
تكتف بمماطلة طويلة ومستمرة لسنوات
إضافية ،وبإنفاق مئات ماليني ال��دوالرات،
نصفها م��ن جيب امل��واط��ن اللبناني ال��ذي
ي �ع��ان��ي ال �ف �ق��ر وال � �ع� ��وز ،ب ��ل ه ��ي ت �ت��وس��ع،
ال � �ي� ��وم ،ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى م ��زي ��د م ��ن م ��واد
العمل ،والنتزاع صمتنا وسكوتنا عن كل
البشاعات املرتكبة.
ليس ص��دف��ة أن ي�ف��رج رئ�ي��س املحكمة عن
قرار االتهام في حق «األخبار» و«الجديد»
أمس ،ألن هذه املحكمة التي يقول من يقف
خلف إقامتها إنها تهدف الى كشف حقيقة
من قتل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري
وم�ع��اق�ب�ت��ه ،ن�ش��رت ق��راره��ا ب�ع��د  24ساعة
على محاولة الفريق السياسي نفسه ،في
لبنان وخ��ارج��ه ،تبرئة قاتل رئيس وزراء
لبنان سمير جعجع ،ال بل تنصيبه رئيسًا
للجمهورية.
ليس ص��دف��ة أن تتهمنا املحكمة ،وتطلب
م�ث��ول�ن��ا أم��ام �ه��ا ،ف ��ي وق ��ت ت �ط��اردن��ا فيه
ال �س �ل �ط��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ن �ف �س �ه��ا ال� �ت ��ي ت��دع��م
املحكمة .من رئيس الجمهورية ال��ى وزير
ال �ع��دل وق��ات��ل رئ �ي��س ح�ك��وم��ة ل �ب �ن��ان ،ال��ى
نجل رئيس وزراء قامت املحكمة من أجله.
كل هؤالء يالحقون «األخبار» منذ سنوات
ط ��وي� �ل ��ة ،م� �ح ��اول�ي�ن إغ ��راق� �ه ��ا ب ��ال ��دع ��اوى
القانونية ،وبحمالت ترهيب في االس��واق
اإلعالنية والتجارية ،بمساعدة مؤسسات
إحصائية شريكة ف��ي ه��ذا ال�ج��رم .ك��ل ذلك
مل�ن��ع «األخ� �ب ��ار» م��ن االن �ت �ش��ار ،ت�م��ام��ًا كما
فعل من يديرهم في مملكة آل سعود التي
حجبت موقع «األخبار» االلكتروني.
ليس صدفة أن يحصل ذلك في الوقت نفسه
ال��ذي يلجأ فيه مندوب العدو االسرائيلي

ف ��ي ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �س �ي��ق ال �ث�ل�اث �ي��ة (ال �ج �ي��ش
وال�ي��ون�ي�ف�ي��ل وإس ��رائ �ي ��ل) ال ��ى إع �ل�ان رف��ع
حكومته شكوى الى مجلس االم��ن باتهام
لبنان بخرق القرار  ،1701استنادًا الى «رجل
حزب الله الصحافي إبراهيم األمني» الذي
ن�ش��ر م �ق��االت ت��ؤك��د ح�ص��ول ال �خ��رق .وه��و
ال ��ذي سبقته م�ن��دوب��ة إس��رائ �ي��ل ف��ي االم��م
املتحدة ،نفسها ،بتقديم وثائق الى مجلس
االم ��ن تستند فيها ال��ى «األخ �ب��ار» التهام
لبنان بخرق القرار ،وتتهم «األخبار» بأنها
«بوق» لدى حزب الله.
وليس صدفة أن يصدر قرار النشر في وقت
يحاول فيه رئيس الجمهورية ،ومعه وزير
العدل ،تجاوز محكمة املطبوعات ،وإحالة
«األخ � �ب� ��ار» ع �ل��ى م�ح�ك�م��ة ج �ن��اي��ات ،بغية
الوصول الى عقوبات بالسجن.
وه��ا ه��ي املحكمة ال�ت��ي ت��زع��م أن�ه��ا ج��اءت
لتحل محل السلطات القضائية اللبنانية،
ألن في لبنان قصورًاّ ،
مدعية أنها تتحلى
ب��أع �ل��ى امل �ع��اي �ي��ر ال ��دول� �ي ��ة ،ت �ط �ل��ب سجن
ال �ص �ح��اف �ي�ين ،ف ��ي ع �ق��وب��ة ل ��م ي �ع��د ل�ب�ن��ان
ي �ع �ت��رف ب �ه��ا ،ك �م��ا ه��ي ح ��ال غ��ال�ب�ي��ة دول
العالم املحترمة.
أك�ث��ر م��ن ذل ��ك .ه��ذه املحكمة ت��ري��د ،ال�ي��وم،
ليس ترهيب الصحافيني فقط ،بل ترهيب
ال�ق�ط��اع ال �ت �ج��اري نفسه ال ��ذي ي�ق��ف خلف
الصناعة االعالمية .وما سابقة االدعاء على
شخصيات معنوية (ح��ال��ة غير م��وج��ودة
على اإلطالق في املحاكم الدولية) إال إشارة
إضافية إل��ى سعي م��ن أص��در ال�ق��رار ،ومن
يقف خلفه سياسيًا وقضائيًا ،للنيل من
امل��ؤس �س��ات ال �ت �ج��اري��ة ك�ش��رك��ة «ال �ج��دي��د»
و«ش� ��رك� ��ة أخ� �ب ��ار ب � �ي� ��روت» .وه� ��ي ت �ه��دف
ال ��ى ت�ه��ري��ب ه ��ذه امل��ؤس �س��ات وأص�ح��اب�ه��ا
واملساهمني فيها ،الحاليني أو املحتملني،
وال أح��د يعرف ما إذا كانت االستنسابية
ستقود هذه املحكمة الى تجريم كل تعامل
تجاري أو مالي معهما.
في الجانب الوظيفي املباشر من خلف هذا
ال �ق��رار ،تعمد املحكمة ال��ى ممارسة أبشع
عملية ترهيب على وسائل اإلعالم تمهيدًا
إلص� � ��دار أح� �ك ��ام ع �ش��وائ �ي��ة .وه� ��ي خ�ط��وة
يريدها الفريق السياسي والقانوني الذي

يقف خلف ق��رار إنشائها ،ويتولى تمويل
أع �م��ال �ه��ا ،داف �ع��ه ال ��ى ذل ��ك ح��ال��ة ال�ض�ع��ف
ال �ش��دي��د ال �ت��ي ت �ع �ت��ري ع �م��ل امل�ح�ك �م��ة في
بعدما أظهرت تفاصيل
القضية األساسية،
ُ
كثيرة ،س��واء تلك التي نشرت أو تلك التي
ّ
تسربت ول��م تنشر بعد ،أن الضعف العام
ي �س��ود ال �ق��رار االت �ه��ام��ي ،وأن األدل� ��ة التي
ي �ج��ري ال�ح��دي��ث ع�ن�ه��ا ال ت ��زال ت �ق��وم على
ع�م�ل�ي��ة ت�ق�ن�ي��ة ق��اب �ل��ة ل�ل�ن�ق��ض ،ك �م��ا أظ�ه��ر
خ�ب��راء كثر ف��ي عالم االت �ص��االت ،وتستند
ال��ى ش�ه��ود ي�ج��ري التستر عليهم بحجة
ال ��دف ��اع ع�ن�ه��م ،ل�ك�ن�ه��م أث �ب �ت��وا ف��ي م��راح��ل
التحقيق ال�س��اب�ق��ة أن �ه��م ُدف �ع ��وا ،ألس�ب��اب
مختلفة ،ال��ى اإلدالء ب�ش�ه��ادات ه��ي عبارة
عن حكايات وأقاويل وتأويالت.
وواض��ح لنا ،كما بالنسبة إلى كل قانوني
خبير ،أن االتهام املوجه إلينا إنما يصب
مباشرة في خطة فريق االدع��اء السياسي
والقانوني ب��إس��دال س�ت��ارة س��وداء كاملة،
ّ
ب�ح�ي��ث ال ي��ط �ل��ع ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون ،وال أه��ال��ي
ّ
املتضررين ،سواء من املدعني أو املتهمني أو
بقية الجمهور ،على التفاصيل الضرورية
من أعمال املحكمة .تجري تغطية كل ذلك
باسم السرية ،ويجري القمع باسم مخالفة
قواعد حفظ السرية.
إن مشكلتنا مع املحكمة مثلثة:
ً
أوال ،أنها مرفوضة في مبدئها وانتقائيتها.
فهي محكمة تشبه النظام الذي نعاني منه،
وه��و ن�ظ��ام امل�ق��ام��ات ال ��ذي يجعل ال�ع��دال��ة
امتيازًا لكبار القوم ،فيما ال بأس أن يبقى
آالف األش � �خ� ��اص ع ��رض ��ة ل �ل �م �ظ��ال��م وم��ن
دون أي ع��دال��ة ...فمع احترامنا وتقديرنا
لكل الضحايا ،ليس م��ن املقبول أن تكون

اعتصام تضامني
دعا ناشطون وإعالميون امس إلى
وقفة تضامنية مع حرية الصحافة
في وجه ق��رار املحكمة الدولية عند
الخامسة من بعد ظهر اليوم ،قرب
وزارة اإلعالم ،قبالة مصرف لبنان.

سابقة قضائية لمحكمة الحريري :إتهام شركات إلى جانــب
أعلنت املحكمة الدولية الخاصة بلبنان،
أمس ،توجيه االتهام الى الزميلني ابراهيم
االم�ين (رئيس تحرير «األخ�ب��ار») وكرمى
خ� �ي ��اط (ن ��ائ �ب ��ة م ��دي ��ر االخ � �ب� ��ار ف ��ي ق �ن��اة
«ال �ج ��دي ��د») ب�ت�ع�م��د ت�ح�ق�ي��ر امل�ح�ك�م��ة من

خ�ل�ال ن�ش��ر م ��واد س��ري��ة .وح ��ددت ال�ث��ال��ث
عشر من ايار املقبل موعدًا لبدء املحاكمة
في مقر املحكمة في الهاي.
وب �ح �س��ب ب� �ي ��ان وزع � �ت ��ه امل �ح �ك �م��ة ام ��س،
اس� �ت ��دع ��ي األم �ي ��ن وخ � �ي� ��اط و«األخ� � �ب � ��ار»

و«الجديد» للمثول أمام املحكمة الخاصة
التهامهم بالتحقير وعرقلة سير العدالة
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
تحقيق في ثالثة
وتأتي ه��ذه التهم عقب
ٍ
أح� � ��داث أج� � ��راه ص ��دي ��ق ل�ل�م�ح�ك�م��ة اس �م��ه
س �ت �ي �ف ��ان ب� � ��ورغ� � ��ون ،ع � ّ�ي� �ن ��ه رئ � �ي ��س ق�ل��م
املحكمة ً
بناء على طلب من القاضي دايفيد
ب��اراغ��وان��اث الناظر ف��ي قضايا التحقير.
واستنتج باراغواناث ،عقب تلقيه تقارير
ّ
ّ
مقدمة إليه من صديق املحكمة ،أن هناك
ّ
ّ
ّ
أدلة أولية في اثنني من هذه األحداث تبرر
قيام إج��راءات دعوى التحقير .والتحقيق
في الحدث الثالث مستمر.
وبحسب قرار االتهام فإن« ،شركة تلفزيون
ال�ج��دي��د ش .م .ل .وك��رم��ى محمد تحسني
الخياط متهمتان بما يلي:
ّ
ــــ عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث
و /أو نشر معلومات ع��ن ش�ه��ود ّ
سريني
مزعومني.
علم وقصد بعدم
عن
العدالة
سير
ــــ عرقلة
ٍ
إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و /أو
موقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب
معلومات عن شهود سريني مزعومني.
وشركة أخبار بيروت ش .م .ل .وابراهيم
محمد األمني متهمان بما يلي:
ــــ عرقلة سير ال�ع��دال��ة ع��ن علم وقصد من
خ�ل�ال ن�ش��ر م�ع�ل��وم��ات ع��ن ش�ه��ود س� ّ
�ري�ين
مزعومني في قضية عياش وآخرين».
وأوض � � ��ح ال� �ق ��اض ��ي ال� �ن ��اظ ��ر ف� ��ي ق �ض��اي��ا
ّ
نشر أسماء شهود
التحقير في ق�
�راره أن ً
ّ
مزعومني قد يشكل عرقلة لسير العدالة،
ّ
ألن� � ��ه ي �ق �ل��ل م ��ن ث �ق��ة ال� �ش� �ه ��ود ال �ف �ع �ل� ّ�ي�ين

والجمهور العام في قدرة املحكمة وعزمها
على حماية شهودها.
وك�ت��ب ب��اراغ��وان��اث ف��ي ق ��راره ع��ن امل�ب��ادئ
األس��اس�ي��ة لحرية التعبير ،ومنها حرية
الصحافة وحسن سير العدالة .وأكد أهمية
الصحافة «باعتبارها الوسيلة التي تتيح
للمجتمع أن يرى ،ويسمع ،وينطق ،تبلغ
َ
أوجها عندما تتواجه مع سلطة صانعي
ال �ق��رارات ال�ع��ام��ة ،مثل ال�ق�ض��اة» .غير انه
ش��دد ع�ل��ى «أن ��ه ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل��ى ال�ق�ض��اة،
يجب على سائر املجتمع ووسائل اإلعالم
ام �ت �ث��ال ال �ق��ان��ون .وب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى س�ي��ادة
القانون ،ال شيء ّ
أهم من عدم عرقلة سير
ّ
العدالة عن قصد» .وهذه املبادئ «ال تمس
ب�ق��درة الصحافة على التعليق على عمل
املحكمة ،بما في ذلك انتقادها».

التحقيقات
وف � ��ي م� ��ا خ� ��ص ال �ت �ح �ق �ي��ق ال� � ��ذي ق � ��ام ب��ه
صديق املحكمة ،فإنه شمل بداية «مصدر
امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ي��زع��م ت�س��ري�ب�ه��ا» .وق��ال
القرار ان صديق املحكمة «حقق في جملة
أم � ��ور ش �م �ل��ت م ��ا إذا ك � ��ان أح � ��د م��وظ�ف��ي
امل�ح�ك�م��ة ال��ذي��ن ب��إم�ك��ان�ه��م االط �ل��اع على
مستندات سرية هو الذي كشف املعلومات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب � �ه� ��وي� ��ة ال � �ش � �ه � ��ود ال� �س ��ري�ي�ن
امل��زع��وم�ي�ن .وك �ن��ت ألت�م�ن��ى أن أرى حجة
م�ح�ت�م�ل��ة ل�ل��دف��ع ب�ت�ب��ري��ر أي م��ن عمليات
ال �ن �ش��ر اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ق �ي��ام أح ��د م��وظ�ف��ي
امل �ح �ك �م��ة ،ع ��ن س� ��وء ن � ّ�ي ��ة ،ب �ك �ش��ف ه��وي��ة
ال �ش �ه��ود ال �س��ري�ين امل��زع��وم�ي�ن ،واح �ت �م��ال
حدوث ذلك بسبب خلل في أنظمة املحكمة.

ولكن صديق املحكمة خلص إلى أنه على
الرغم من املزاعم التي ذكرت أن التسريبات
كانت م��ن داخ��ل املحكمة ،ف��إن األدل��ة التي
جمعت في تحقيقه تشير إلى عدم احتمال
أن يكون ّ
أي م��ن تلك املعلومات ق��د أرس��ل
من داخل املحكمة».
ل�ك��ن ال �ق��رار اوض ��ح ب��أن «ص��دي��ق املحكمة
ّ
قدم أدلة كافية تفيد بأن تلفزيون الجديد
ّ
ب ��ث ف ��ي  6و 7و 9و  10آب  2012خمس
حلقات عنونت «شهود املحكمة الدولية».
وف��ي ك��ل حلقة م��ن ه��ذه ال�ح�ل�ق��ات ،تحدث
م��راس�ل��ون صحافيون إل��ى أش�خ��اص زعم
تلفزيون الجديد أنهم من شهود املحكمة
السريني في قضية ّ
عياش وآخرين .وبلغ
ع��دد ه ��ؤالء ال�ش�ه��ود ال�س��ري�ين امل��زع��وم�ين
أح � � � ��د ع � �ش � ��ر ش� � � ��اه � � � �دًا .وق � � ��دم � � ��ت ب �ع��ض
املعلومات عن هوية كل واحد من الشهود
السريني املزعومني .وإضافة إلى ذلك ،زعم
في تلك التقارير أنها تكشف عن تفاصيل
حول نوع املعلومات التي ّقدمها الشهود
السريون املزعومون إلى محققي املحكمة.
وك��ان الفحوى الوحيد للبرنامج الكشف
ع��ن الشهود السريني امل��زع��وم�ين .وف��ي ما
ّ
بعد ،نقلت مواد البث إلى موقع تلفزيون
ال�ج��دي��د ( )www.aljadeed.tvح�ي��ث بقيت
ح �ت��ى  4ك ��ان ��ون األول  2012ع �ل��ى األق ��ل،
وإل ��ى ق �ن��اة ت�ل�ف��زي��ون ال�ج��دي��د ع�ل��ى موقع
(www.youtube.com/user/
ي ��وت �ي ��وب
 )aljadeedonfineح�ي��ث ال ت ��زال معروضة
حتى اآلن».
ويبرر القاضي اتهام الزميلة خياط بأنها
«ن��ائ �ب��ة م ��دي ��رة ق �س��م األخ � �ب ��ار وال �ب��رام��ج

